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Miesten SM-liiga 
 
Runko- ja jatkosarjat 8-10 joukkueen sarjassa 

• SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen 
runkosarja. 

• 8-10 joukkueen sarjassa runkosarjan jälkeen kolminkertainen ylempi jatkosarja 1.-4. sijoittuneiden 
kesken sekä kolminkertainen alempi jatkosarja 5.-8. sijoittuneiden kesken. Jatkosarjoissa lähtöpisteet 
määräytyvät parhaiten sijoittuneesta lähtien 3 p., 2 p., 1 p., 0 p. Yksi kotipeli enemmän ylemmän ja 
alemman jatkosarjan lähtötilanteen 1. ja 2. 

 
Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 8-10 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät jatkosarjojen sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut 
aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 
sijoittunut). 

• Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 
pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras kolmesta tai paras viidestä. 
Liittohallitus päättää SM-liigaryhmän esityksestä ennen kauden alkua. 

• Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 
viidestä. 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Jatkosarjassa paremmin 
sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 
tasatilanteessa. Yhteistuloksen ja vierasmaalien ollessa tasan, voittaja ratkaistaan suoraan 7 metrin 
heitoilla ilman jatkoaikoja. 

 
Runkosarja 7 joukkueen sarjassa 

• Seitsemän (7) joukkueen nelinkertainen runkosarja. 
 
Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 7 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät runkosarjan sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut aloittaa 
kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 
sijoittunut). 

• Runkosarjan 3.-6. sijoittuneet joukkueet pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat 3. vs. 6. ja 4. vs. 5., 
paras kolmesta tai paras viidestä. Liittohallitus päättää SM-liigaryhmän esityksestä ennen kauden 
alkua. 

• Puolivälierien voittajat pelaavat välierät runkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras viidestä. 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Jatkosarjassa paremmin 
sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 
tasatilanteessa. Yhteistuloksen ja vierasmaalien ollessa tasan, voittaja ratkaistaan suoraan 7 metrin 
heitoilla ilman jatkoaikoja. 
 

SM-liigakarsinta/-tasonmittaus 

• SM-liigakarsintaa/-tasonmittausta ei pelata kaudella 2021-22 

• Liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-liigalisenssiä kaudelle 2022–2023. 



 

  

 
Naisten SM-sarja 
 
Runko- ja jatkosarjat 7-10 joukkueen sarjassa 

• SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kaksinkertainen 
runkosarja. 

• 7-10 joukkueen sarjassa runkosarjan jälkeen kolminkertainen ylempi jatkosarja 1-4. sijoittuneiden 
kesken sekä kolminkertainen alempi jatkosarja 5-8. sijoittuneiden kesken. Jatkosarjoissa lähtöpisteet 
määräytyvät parhaiten sijoittuneesta lähtien 3 p., 2 p., 1 p., 0 p. Yksi kotipeli enemmän ylemmän ja 
alemman jatkosarjan lähtötilanteen 1. ja 2., kun kyseessä on 4 joukkueen lohko. 
 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 7-10 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät jatkosarjojen sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut 
aloittaa kotona) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten 
sijoittunut). 

• Ylemmän jatkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet sekä alemman jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 
pelaavat puolivälierät, otteluparit ovat YJ3-AJ2 ja YJ4-AJ1, paras kolmesta.  

• Puolivälierien voittajat pelaavat välierät ylemmän jatkosarjan 1. ja 2. sijoittuneita vastaan, paras 
viidestä. 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä.  

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Jatkosarjassa paremmin 
sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 
tasatilanteessa. Yhteistuloksen ja vierasmaalien ollessa tasan, voittaja ratkaistaan suoraan 7 metrin 
heitoilla ilman jatkoaikoja. 
 

Runkosarja 6 joukkueen sarjassa 

• Kuuden (6) joukkueen nelinkertainen runkosarja, jonka jälkeen neljä parasta välieriin. 
 

Välierät ja mitaliottelut 6 joukkueen sarjassa 

• Pudotuspelien kotiedut määräytyvät runkosarjan sijoitusten perusteella (paremmin sijoittunut aloittaa 
kotona) 

• Välierissä kohtaavat runkosarjan 1. vs 4. ja 2. vs. 3, paras viidestä 

• Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä. 

• Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Jatkosarjassa paremmin 
sijoittunut saa valita, kumman ottelun se pelaa kotikentällä. Vierasmaalien määrä on merkitsevä 
tasatilanteessa. Yhteistuloksen ja vierasmaalien ollessa tasan, voittaja ratkaistaan suoraan 7 metrin 
heitoilla ilman jatkoaikoja. 
 

SM-sarjakarsinta/-tasonmittaus 

• SM-pudotuspelien ulkopuolelle jääneet joukkueet sekä kaksi 1. divisioonan parasta niistä joukkueista, 
jotka haluavat osallistua SM-tasonmittaussarjaan, pelaavat kaksinkertaisen sarjan. Naisten 1. 
divisioonajoukkueiden tulee ilmaista halukkuutensa osallistua SM-tasonmittaussarjaan vastaamalla 
ennen sarjan päättymistä lähetettävään kyselyyn annetussa ajassa. 

• Liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM-sarjalisenssiä kaudelle 2022–2023. 
 
 
 


